Zeelandia - Run
Voor velen is onze Zeelandia-Run, de motorrit
met zijspannen en trikes waarop gehandicapten
een dag met ons meerijden, best al een begrip.
Nu het voorjaar gaat kriebelen én Corona ons
weer veel meer vrijheid heeft gegeven, kriebelt
het óók in onze organisatie alweer een poosje.
We zijn blij dat het ernaar uitziet dat we na een
stilstand van 2 jaar weer mogen gaan rijden
voor dit prachtige doel en wel op zaterdag 7 mei
2022!
Het leek ons leuk om onze stichting en
organisatie eens wat nader aan u voor te stellen,
wat we hierbij doen door een stukje geschiedenis
d.m.v. interview met één van de oprichters.
Aan het woord is Simon Kuijpers,
de eerste voorzitter: De ZeelandiaRun is oorspronkelijk opgezet om
vooral thuiswonende (geestelijk)
mindervaliden uit Zeeland een mooie,
plezierige dag te bezorgen. De eerste
Run vond plaats in 1987; dat klinkt
als heel lang geleden en intussen
schrijven we de 34e! De aanleiding
was de deelname van een aantal
Zeeuwse motorrijders aan zo’n
evenement elders in het land. Wat
dààr kon, moest toch ook hier kunnen
dus ging men aan de slag.
Al vrij snel werd duidelijk dat er een stichting
opgericht moest worden om alles in goede
banen te leiden, en zo gebeurde.
Samen met Karel Boogaard die penningmeester
werd en mijn vrouw José als secretaris vormden
we het eerste bestuur. Medeorganisatoren en
zijspanrijders uit het land waren bereid om ook
in Zeeland een dag te komen rijden, en we
hadden toen ongeveer 54 zijspannen en een
stuk of 12 begeleiders; maar je hebt natuurlijk
ook passagiers nodig! Daarvoor gingen we
samenwerken met het toenmalige VOGG
(vereniging van ouders). Daarnaast hadden we
ook colonnebegeleiding nodig, dus daarvoor
werden solo motorrijders aangeschreven
en stapten we een rijschool binnen. Om
dan nog overal voorrang te krijgen moest er
een officieel tintje aan zitten in de vorm van
politiebegeleiding.

Om alle vormen van eventuele pech het
hoofd te kunnen bieden, vroegen we
het Rode Kruis, de Wegenwacht en een
autoambulance om mee te rijden, wat ze
tot op heden ook nog steeds doen! Voorts
moesten we op zoek naar een terrein waar
de zijspanrijders uit alle windstreken een
weekend konden logeren en dat vonden
we bij de speeltuin Lammerenburcht in
Vlissingen, die ook tot op heden als zodanig
gebruikt mag worden.
Voor je het weet ben je dus 35 jaar verder en zijn we nog altijd actief vóór, tijdens en na de rit.
De organisatie groeide uit tot een groot evenement, waarvoor veel voorbereiding en inzet van
velen nodig is.

U ziet: de Zeelandia-Run is nog steeds springlevend en uitgegroeid tot een inmiddels
internationale groep motorrijders met een ideaal!
In totaal zijn er dit jaar zo’n 350 mensen betrokken bij de 34e Run en rijden we de rit met
+/- 100 zijspannen/trikes en evenzovele deelnemers, daarnaast rijdt er een bus mee waarin
ook nog veel cliënten een plekje hebben om te genieten. We worden begeleid door Politie,
60 Verkeersregelaars op de motor, Rode Kruis, ANWB en een Pechwagen. Ook zijn er veel
vrijwilligers vooraf en het hele weekend lang bezig om alles op de camping goed en gezellig
te laten verlopen.
Het bestuur is inmiddels overgegaan
naar een jongere generatie. Michiel
Kuijpers heeft de taak als voorzitter van
zijn vader overgenomen. De organisatie
is sinds een paar jaar verdeeld in diverse
subcommissies om het werkbaar te
houden.
Wij zetten ons van harte in met veel
enthousiasme en betrokkenheid maar dat
kunnen we niet zonder sponsoren.

Zo’n evenement kost nu eenmaal het
één en ander. Iedere deelnemer doet
dit belangeloos, maar voor de kosten
draagt (tot op heden!) de stichting zelf alle
kosten.
We ontvangen helaas géén subsidies
vanuit overheden, gemeentes of andere
landelijke belangenverenigingen, maar
gelukkig konden en kunnen we wel
rekenen op bijdragen uit het bedrijfsleven!
Dus: BENT u òf KENT u een sponsor?
Schroom dan niet om dit aan ons te
melden en ons te steunen. Alvast veel
dank daarvoor!
U vindt ons o.a. op Facebook en info.zeelandiarun@gmail.com voor eventuele vragen en
steunbetuigingen.
En wat is er nu leuker dan ons in
het écht te zien rijden: dat kan op
zaterdag 7 mei 2022!
Wij zullen zwaaien, zwaait u
terug?
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